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BRUSSEL ● Voortaan legt de
wetgever de verliezende partij
forfaitaire tegemoetkomingen op
die in het slechtste geval tot
30.000 euro kunnen oplopen.
‘Mensen moeten hier met hun
advocaat over spreken voor ze
voor verrassingen komen te
staan’, aldus de Orde.

De waarschuwing van de Orde van
Vlaamse Balies, die de meer dan 8.500
advocaten aan alle Nederlandstalige
balies vertegenwoordigt, komt er nadat
het Brusselse hof van beroep een 75-jarige
vrouw heeft veroordeeld tot een bijdrage
in de kosten van de advocaat van de

NMBS, waartegen ze een proces had aan-
gespannen.

Zes jaar geleden struikelde Josée
Roggeman in het station van Edingen
over een trapje. Het was donker en het
niveauverschil stond nergens aangekon-
digd. De vrouw brak haar dijbeen op drie
plaatsen en had voor meer dan 2.000
euro medische kosten. Omdat de val niet
haar schuld was, probeerde ze het bedrag
terug te vorderen via de rechtbank.

Valpartij

Daar dacht het Brusselse hof van beroep
anders over. Hoewel de NMBS het niveau-
verschil in het station van Edingen na de

valpartij van vrouw markeerde met gele
lijnen en er een bordje bij plaatste, oor-
deelde de rechter dat Roggeman beter
had moeten opletten. Naast haar eigen
advocaat moet ze nu ook 1.350 euro beta-
len voor de raadsman die de NMBS ver-
tegenwoordigde.

“Wij hebben er al lang voor gewaar-
schuwd dat de nieuwe wet op de verhaal-
baarheid eraan zat te komen”, zegt
Kathleen Vercraeye van de Orde van
Vlaamse Balies. “De wet is gestemd in
april. De uitvoeringsbesluiten dateren
van in de herfst en sinds 1 januari is de wet
in voege.”

De wet bepaalt dat de verliezer van een
rechtsgeding moet delen in de kosten van
de advocaat van de winnende partij. Het
principe van de zogeheten rechts-
plegingsvergoeding bestond al veel lan-
ger maar niet alle rechters pasten het toe.
Bovendien waren de bedragen veel klei-
ner. “Het was een bron van rechtsonze-
kerheid”, bevestigt Vercraeye. “Sinds 1
januari is de rechter gebonden aan vast-
gelegde vergoedingen.”

De bedragen zijn forfaitair, waardoor
het niet uitmaakt of de tegenpartij voor
een dure of een goedkope advocaat kiest.

De verschuldigde vergoedingen zijn
afhankelijk van de zaak. Zo bedraagt de
rechtsplegingsvergoeding voor een ‘in
geld waardeerbare vordering’ van 5.001

tot 10.000 euro exact 900 euro. Die kan
naargelang de financiële middelen van
de verliezer worden verlaagd tot 500 euro
of verhoogd tot 2.000 euro wanneer het
om een ingewikkelde zaak gaat.

“Voor niet in geld waardeerbare vorde-
ringen, zoals een geding tussen twee
buren over de afpaling van hun tuinen, is
het basisbedrag van de vergoeding 1.250
euro”, aldus Vercraeye. “Ook in het sociale
recht, bijvoorbeeld in een geding met de
RVA, liggen de vergoedingen lager. In het
familiaal recht worden de partijen door-
gaans veroordeeld tot het betalen van de
eigen kosten.”

De Orde van Vlaamse Balies dringt er bij
rechtzoekenden op aan dat ze de rechts-
plegingsvergoeding op voorhand met
hun advocaat bespreken, zodat ze later
niet voor verrassingen komen te staan.
Ook niet wat de tegenpartij betreft. “Je
kunt bijvoorbeeld wel jarenlang procede-
ren en je gelijk halen, maar je moet ook
zien dat je de kosten kunt recupereren.”

Wie zijn rechtsplegingsvergoeding niet
kan betalen, hoeft niet te vrezen voor een
loonsbeslag. “Mensen die bij wijze van
spreken niets hebben, hoeven ook niets
te vrezen”, zegt Vercraeye. “Voor de
middenklasse ligt dat anders. Daar kan de
rechtsplegingsvergoeding tot drama’s
leiden. Daarom raden wij iedereen een
rechtsbijstandsverzekering aan. Voor het
geval dat.”

Orde Vlaamse Balies waarschuwt voor bijkomende kosten proces

Verliezer rechtszaak moet advocaat
tegenpartij tot 2.000 euro betalen
De Orde van Vlaamse Balies raadt rechtzoekenden aan niet
al te lichtzinnig een proces te beginnen. De zogenaamde
rechtsplegingsvergoeding, het bedrag dat de verliezer aan
de advocaat van de winnende partij verschuldigd is, is
sinds 1 januari gevoelig gestegen.
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Mensen die bij
wijze van spreken
niets hebben,
hoeven geen
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Malaria minder bedreigend dan gedacht

BRUSSEL ● Wereldwijd lopen 
2,37 miljard mensen het risico
besmet te raken met malaria.
Voor 1 miljard van hen is dat
risico veel kleiner dan tot nog
toe gedacht. Vooral in Azië, in
Centraal- en Zuid-Amerika lijkt
de strijd tegen malaria te
lukken.

Het Malaria Atlas Project, vooral een initi-
atief van de universiteit van Oxford en het
Keniaanse Medisch Onderzoeksinstituut,
werkte drie jaar aan de eerste wereldmala-
riakaart in decennia en gebruikte daar-
voor gegevens uit duizenden studies. Uit
de nieuwe wereldmalariakaart blijkt dat
het risico op malaria, een ziekte die van-
daag nog altijd om de 30 seconden een
kind doodt, buiten Afrika kleiner is dan tot
nog toe aangenomen. Vooral in Centraal-
en Zuid-Amerika en Azië lijkt de strijd

tegen plasmodium falsicarum, de dode-
lijkste malariavariante, volgens de onder-
zoekers te winnen. In Afrika, het belang-
rijkste verspreidingsgebied voor malaria,
is de vooruitgang veel minder duidelijk.

“We hebben het over gebieden die 40
jaar van economische ontwikkeling heb-
ben doorgemaakt”, legt David Smith van
de universiteit van Florida uit. “Betere
huisvesting met systematische vliegen-
deuren, betere straten zonder plassen
waarin muggenlarven zich kunnen ont-
wikkelen, het helpt allemaal om het mala-
riarisico te verminderen.”

Het verminderde risico kan volgens
Smith ook te maken hebben met de kwa-
liteit van de malariakaarten van de voor-
bije decennia. “Die waren in elk geval lang
niet zo accuraat als deze wereldkaart. Het
is niet uitgesloten dat de vroegere schat-
tingen gewoon te hoog waren.”

Volgens Jean-Pierre Van geertruyden van

het Tropisch Instituut in Antwerpen zou de
verbetering in de niet-Afrikaanse delen van
de wereld het effect kunnen zijn van inten-
sieve antimalariacampagnes die er tussen
de jaren vijftig en zeventig gevoerd werden.

Van geertruyden benadrukt ook dat de
Afrikaanse situatie de afgelopen decennia
wel degelijk verslechterde. “Afrika is nog
altijd het werelddeel waar het gros van de
malariaslachtoffers valt”, legt Van geertru-
yden uit. “Net dezelfde onderzoeksgroep
die vandaag met de nieuwe wereldkaart
komt, heeft enkele jaren geleden nog aan-
getoond dat malaria er een veel grotere tol
eist dan we tot op dat moment dachten.

Echt verwonderlijk vindt de wetenschap-
per dat niet. “Van alle risicogebieden
beschikt Afrika over het slechtste gezond-
heidssysteem. Het is pas de laatste jaren
dat daar opnieuw duidelijk in malariabe-
strijding wordt geïnvesteerd, met een
recente verbetering tot gevolg.” (KRH)

Pick-ups scoren barslecht in crashtest
BRUSSEL ● Pick-ups zijn een
gevaar voor zowel inzittenden
als zwakke weggebruikers. 
Dat blijkt uit de ronduit
ontgoochelende score in
crashtests die onlangs uitgevoerd
werden door het European New
Car Assessment Programme
(EuroNCAP).

De tests tonen aan dat er in de Nissan
Navara en de Isuzu D-Max/Rodeo bij fronta-
le botsingen een onaanvaardbaar hoog
risico is op fatale verwondingen aan de
borstkas en de benen. Dat is te wijten aan
de zwakte van de cabine en het chassis, dat
zeer ver in de wagen dringt bij een aanrij-
ding. Bovendien vormen scherpe onderde-
len in het dashboard een reëel gevaar en
worden de gordels en airbags te laat geac-
tiveerd.

De Mitsubishi L200 scoort wel vrij goed
op de bescherming van inzittenden, maar
net als bij de twee andere geteste pick-ups
is de bescherming van de zwakke wegge-
bruiker zwaar ondermaats. 

“Algemeen moeten autoconstructeurs
daar meer aandacht aan besteden”, zegt
woordvoerder Danny Smagghe van auto-
mobilistenvereniging Touring. “Ze moe-
ten isolatie aanbrengen in bumper en
motorkap, zodat de zwakke weggebruiker
bij een botsing niet in aanraking komt met
de harde motoronderdelen. Dat dat moge-
lijk is, bewijst Smart.”

De verkoop van pick-ups stijgt de laatste
jaren sterk. In België was er tussen 2002 en
2007 een stijging van 53 procent. Een van

de redenen voor die toenemende popula-
riteit is dat de voertuigen nog altijd als
lichte vrachtwagen ingeschreven kunnen
worden en dus van een gunstig fiscaal regi-
me genieten. Pick-ups worden niet meer
zozeer gebruikt voor beroepsdoeleinden,
maar vooral als gezinswagen.

Bij Touring wordt dan ook verbijsterd
gereageerd. De vraag rijst hoe het mogelijk
is dat er nog zulke onveilige wagens op de
Belgische wegen rondrijden. “Zeker als je

weet dat die auto’s al een jaar of twee op de
markt zijn”, zegt Smagghe. “De merken
weten dat wagens getest worden. Het is
verwonderlijk dat ze daar niet meer aan-
dacht aan besteden. De Isuzu en de Nissan
zijn echt heel slecht, terwijl mensen zich er
veilig in wanen. Dit toont nog maar eens
aan dat de crashtests belangrijk zijn. ”

Het is de eerste keer dat pick-ups aan een
dergelijke test werden onderworpen.
Nissan heeft bezitters van een Navara
inmiddels opgeroepen de airbags te laten
afstellen in een garage. (TS)

DANNY SMAGGHE (TOURING):

De Isuzu en 
de Nissan zijn
echt heel slecht,
terwijl mensen
zich er veilig 
in wanen

■ Honderden dozen vol
sigaretten worden
vernietigd in het Noord-
Franse Lourches. De auto-
riteiten vonden de 9,3 ton
smokkelwaar met een
straatwaarde van 2,45
miljoen euro in een
vrachtwagen die op weg
was naar Nederland.
Eerder deze maand zetten
bijna 130 landen de
eerste stappen naar een
nieuw verdrag dat de
tabakssmokkel aan
banden moet leggen. Door
de smokkel roken mensen
meer en, niet onbelangrijk,
mislopen de overheden
heel wat inkomsten uit
taksen. ‘Smokkelaars
weten nu dat de dagen
voorbij zijn dat ze grote
winsten konden maken
zonder veel kans om
gepakt te worden’, klonk
het toen. Frankrijk toont
nu dat het het echt meent.

Ruim negen ton gesmokkelde sigaretten vernietigd in Noord-FrankrijkTurks vliegtuig moet
Belgische militairen in
Afghanistan depanneren
BRUSSEL ● De 300 Belgische soldaten die
in het kader van de internationale troepen-
macht ISAF in Afghanistan gestationeerd
zijn, worden vandaag afgelost. Dat gebeurt
uitzonderlijk met de Turkse luchtvaart-
maatschappij Pegasus, aangezien de twee
Belgische militaire Airbussen die normaal
gezien instaan voor het transport nog niet
hersteld zijn. Air Pegasus zal vandaag, mor-
gen en vrijdag telkens een vlucht uitvoeren
tussen Brussel en Kaboel. Eerst werd nog
gedacht aan een Noors vervangtoestel. 

Tegen 1 maart zouden ‘bijna’ alle militai-
ren weer in België moeten zijn, verzekert
de legertop. Het huidige contingent heeft
er een missie van vier maanden op zitten.
De aflossing liep al enkele dagen vertra-
ging op wegens de panne van de twee
Airbussen A-310. De defecte Airbussen
zorgden de laatste jaren al drie keer voor
vertragingen bij troepenaflossingen en bij
talloze buitenlandse missies van de federa-
le regering. Huidig defensieminister Pieter
De Crem deed vaak smalend over de gam-
mele ‘Air Flahaut’, maar deelt nu zelf in de
brokken. FO
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D e eerste borrelnootjes zijn geserveerd.
Vlamingen pogen ze voor te stellen als

aperitiefhapjes in afwachting van de
hoofdschotel. Walen zien ze als een vol-
waardig gerecht. Communicatie-
specialisten adviseren de partij-
leiders over hoe zij het akkoord
als een overwinning kunnen
verkopen aan de achterban.
Desnoods moeten daar meerde-
re vergaderingen aan te pas
komen met realtime-
communicatie. Maar de echt
harde noten om kraken worden
vooruitgeschoven. B-H-V, fiscale
autonomie, regionalisatie van
de arbeidsmarkt en de federale
kieskring zijn allemaal voor
later en worden niet onverwijld
aangepakt. Het belangrijkste is
echter de symboolwaarde dat
Vlamingen en Walen opnieuw
samen door één deur kunnen.
Separatisten zien hun droom
weer wat uitgesteld en troosten
zich met de gedachte dat uitstel
misschien geen afstel is.

De grote verliezer van het
pokerspel dat ons nu al acht
maanden in een wurggreep
heeft, is echter onze hoofdstad.
Tussen het spierballengerol van
Noord en Zuid dreigt Brussel
het kind van de rekening te wor-
den. Het derde, zogenaamd volwaardige
gewest, wordt onder voogdij van
Vlaanderen en Wallonië geplaatst die zul-
len bepalen hoeveel Brussel nodig heeft
om zijn beleid gestalte te geven. Van de

500 miljoen gevraagd, wordt 65 miljoen
toegekend alsof het om een cadeau gaat
voor het arme Brussel.

Het is daarom misschien goed een paar
cijfers op een rijtje te plaatsen. Het bruto

binnenlands product van
Brussel ligt met 53.500 euro per
inwoner net boven dat van
Monaco. De toegevoegde
waarde per arbeidseenheid
bedraagt 75.500 euro, of 40 pro-
cent meer dan in Wallonië en
25 procent meer dan in
Vlaanderen. Met 10 procent van
de bevolking draagt de
Brusselse regio bij voor bijna 20
procent van de economie en
betalen de Brusselse onderne-
mingen 33 procent van de
Belgische vennootschaps-
belasting. Arme regio?

Hoe komt het dan dat Brussel
kampt met een chronisch finan-
cieringstekort? Is het cliché van
slecht bestuur dan toch juist?
Wel, bovenstaande cijfers zijn
gebaseerd op de creatie van wel-
vaart. De bijdrage voor de finan-
ciering van de werking van de
overheid, wat men gemeen-
zaam belastingen noemt, wor-
den echter verrekend op basis
van de woonplaats, en niet op
basis van de arbeidsplaats. Voor

fiscale motieven gaan wij ervan uit dat
Vlamingen en Walen die in Brussel werken
hun geld al slapend verdienen en dus
belast worden waar zij slapen. Dat geldt
overigens ook voor de Vlaamse ambtena-

ren die bijna alle pendelen naar Brussel.
Als wij dat alles verrekenen, ontvangt
Brussel niet langer één miljard transfers –
zoals de meeste berekeningen aantonen –,
maar betaalt de hoofdstad jaarlijks drie
miljard euro transfers. 

In plaats van te blijven palaveren stel ik
voor dat wij het Berlijnse principe toepas-
sen. De belastingen uit inkomsten wor-
den toegerekend gedeeltelijk aan de
woonplaats, gedeeltelijk aan de werk-
plaats. Dat is een objectieve manier om
het chronisch financieringsprobleem
structureel op te lossen zonder dat er een
gevende en ontvangende partij dient te
worden aangewezen.

De Vlaamse kruideniersmentaliteit      

Zowel Vlamingen als Walen moeten
beseffen dat België maar over één stad
beschikt met een internationale reputa-
tie. De studie van het Foreign Direct
Investments Magazine (februari 2008)
plaatste Brussel op de negende plaats.
Qua rijkdom (bruto binnenlands pro-
duct) is Brussel de derde rijkste regio van
de Europese Unie en is meer dan twee-
maal zo rijk als het Europees gemiddelde.
En Brand Magazine schatte de merknaam
van Brussel op 456 miljard dollar. Dat
alles heeft Brussel hoofdzakelijk te dan-
ken aan zijn Europese rol. Want, zoals ik
ook aantoon in mijn boek Brussel, het
kind van de rekening: geen enkel ander
land slaagt erin zijn hoofdstad zo te
onderdrukken als België. Zowel Walen als
Vlamingen hebben een moeilijke relatie
met hun hoofdstad. De Walen maakten

een inschattingsfout van formaat door
Namen als hun hoofdstad uit te roepen.
De Vlamingen gelukkig (nog) niet, hoe-
wel uit enquêtes blijkt dat ook 70 procent
van de Vlamingen liever een andere
hoofdstad zou hebben, waarbij
Antwerpen als alternatief wordt vooruit-
geschoven.

Zowel Vlamingen als Walen moeten
leren van hun (echte) hoofdstad houden.
Ten eerste omdat ze bron kan zijn van cul-

turele diversiteit. En ten tweede omdat ze
een economische meerwaarde biedt, ook
voor de andere regio’s, maar die door een
dogmatische ingesteldheid onvoldoende
wordt benut. Het financieringsprobleem
structureel oplossen is dan ook in het
belang van Vlamingen en Walen. Brussel
en de Brusselaars paaien met een aal-
moes getuigt van een gebrek aan visie en
getuigt van dezelfde kortzichtigheid die
ervoor zorgde dat de Vlamingen de trein
van de industrialisatie hebben gemist in
het begin van de vorige eeuw.

En nu kunnen we blijven debatteren
over grenzen die werden vastgelegd in
1963, toen er van Europa of van globalisa-

tie nauwelijks sprake was, maar die gren-
zen corresponderen niet meer met de
huidige economische impactzone van
Brussel. Illustratief terzake is dat de Basel-
economisten die zich vermoedelijk van
het ‘wereldprobleem’ B-H-V niet bewust
zijn, in hun recente studie (Brussels
Metropolitan Region, december 2007)
Brussel definiëren als het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, plus Halle-
Vilvoorde plus Waals-Brabant. Pleit ik nu

voor een uitbreiding van Brussel? Nee,
helemaal niet. Wel voor een gewijzigde
houding waarbij zowel Vlamingen als
Walen beseffen dat wij al meer dan vijf-
tien jaar in een Europa zonder grenzen
leven. De economische impact van
Brussel stopt niet aan de grenzen en van-
daar dat de structurele financiering van
Brussel vermoedelijk de beste investering
is voor de andere regio’s. Als Brussel zijn
potentieel verder zou kunnen gebruiken
door goed intern bestuur en visionaire
buren, dat zou dat meer opbrengen dan
de Vlaamse kruideniersmentaliteit die
partijen als een besparing aan hun kie-
zers proberen te verkopen.      

De economische impact van Brussel
stopt niet aan de grenzen en daarom
is een structurele financiering van
Brussel vermoedelijk de beste
investering voor de andere regio’s

Rudy
Aernoudt
wil de drie
miljard euro
transfers van
Brussel naar 
de regio’s
terugschroeven

Rudy Aernoudt is
erekabinetschef
economie op
Vlaams, Waals en
federaal niveau.

Borrelnootjes voor Vlaanderen, een aalmoes voor Brussel 

H et kartel CD&V-N-VA lijkt wel een kat
met zeven levens. Het werd de voor-

bije jaren al ettelijke malen voor dood
verklaard, maar het bleek telkens
opnieuw springlevend. Zal het dit keer
anders zijn? Duidelijk is in elk geval dat
er vlak vóór Kerstmis iets is gebroken in
het kartel. De N-VA heeft nooit goed
begrepen waarom CD&V zo probleem-
loos is toegetreden tot Verhofstadt III. Op
die manier verloor het kartel de belang-
rijkste hefboom om een staats-
hervorming af te dwingen,
namelijk de druk om snel een
regering te vormen. Daarin
zien velen vooral de hand van
het ACW, dat steeds een zeer
koele minnaar is geweest én
van het kartel én van de staats-
hervorming. 

Wat daar ook van zij, feit is
wel dat de N-VA de hardste klap
heeft moeten incasseren toen
Verhofstadt III in de steigers
werd gezet. Wat nu gebeurt, is
niet veel meer dan de logische
afwikkeling van het scenario
dat toen werd geschreven. Van
meet af aan heeft CD&V de ver-
wachtingen inzake de staats-
hervorming aanzienlijk getem-
perd. Het was al goed als er op
23 maart een “perspectief ” zou
zijn op een staatshervorming. Door de
stijgende populariteit van Verhofstadt is
CD&V meer dan ooit gehaast om
Leterme in het zadel te hijsen. 

Er was niemand die nog geloofde dat
CD&V op dit moment moeilijk zou doen
over de staatshervorming en daarmee
een onmogelijke drempel zou opwerpen
voor Leterme. Het aanvaarden van
Leterme als premier is op zich al een toe-
geving van de Franstaligen, laat staan
dat ze de Vlamingen dan nog op andere
communautaire punten tegemoet zou-
den komen. Het verklaart de opluchting
van CD&V dat er ondanks alles toch een
akkoord kon worden bereikt over een
eerste fase die, toegegeven, wel wat ver-
der gaat dan de lachwekkende pietluttig-
heden die begin augustus op tafel lagen.

Maar ook bij N-VA was er duidelijk

opluchting. Van herfederalisering is niet
of nauwelijks sprake.  Maar het goede
nieuws voor N-VA is vooral dat Leterme I
zich vastpint op een concrete datum
voor de “grote” staatshervorming, en
dan nog wel een datum in de onmiddel-
lijke toekomst. Dat is geen garantie op
een staatshervorming, wel op een poli-
tiek crisismoment begin juli. Zonder die
datum zou het bijna niet mogelijk
geweest zijn voor N-VA om het kartel te

handhaven. Met die datum
kunnen ze na 23 maart
weer drie maanden tijd
kopen. Uiteindelijk werd
er tijdens de voorbije
maanden een zekere
modus vivendi gevonden
binnen het kartel. En met
acrobatische spreidstan-
den hebben ze daar, zacht
uitgedrukt, toch wel enige
ervaring. De huidige situa-
tie nog een paar maanden
rekken zou dan ook geen
onoverkomelijk probleem
mogen zijn.  

Op de keper beschouwd
zit de N-VA trouwens in
een zeer comfortabele
positie. De partij heeft de
handen nog niet vuilge-
maakt, kan op haar hard

communautair standpunt blijven
staan en leidt slechts in beperkte
mate gezichtsverlies ten aanzien van
de Vlaams-nationale achterban. Via
de kartelpartner kan de N-VA blijven
wegen op de staatshervorming.
Ondertussen kan het ministerschap van
Geert Bourgeois worden gehandhaafd.
Als er op 15 juli toch geen groot commu-
nautair akkoord wordt bereikt, dan lijkt
het me zeer plausibel dat N-VA op dat
moment zal beslissen om nog eventjes
in die zetel te blijven zitten, bijvoorbeeld
tot aan het begin van het parlementaire
jaar.

Paradoxaal genoeg zal het kartel veel
meer onder druk komen te staan als het
wél tot een grote staatshervorming
komt. Als de CD&V akkoord gaat met toe-
gevingen, en de N-VA niet, dan kan het

kartel natuurlijk niet langer met een
coherente boodschap naar de kiezer
stappen. Pas dan valt het échte cement
weg dat het kartel bijeenhoudt: de elec-
torale bonus die van de formatie de
onbetwiste marktleider maakt.

Het opblazen van het kartel is voor de
N-VA een ultiem vernietigingswapen: ze
kunnen het maar één keer gebruiken, en
als ze het doen zullen ze zelf niet onbe-
schadigd onder de politieke fall-out van-
daan komen. De N-VA zal die atoombom

allicht pas bovenhalen wanneer het er
echt op aan komt, namelijk wanneer er
een grote communautaire deal in de
maak is. Het zou er wel eens op kunnen
uitdraaien dat de partij die nucleaire
afdreiging vooral zal moeten gebruiken
om de kartelpartner ervan te weerhou-
den een aantal neo-unitaire hervormin-
gen goed te keuren (samenvallende ver-
kiezingen, federale kieskring, paritaire
Senaat...) 

De N-VA als behoeder van het commu-
nautaire status-quo. Wie had dat ooit
kunnen denken?

De zeven levens van het kartel

Paradoxaal
genoeg zal
het kartel veel
meer onder
druk komen
te staan als
het wél tot
een grote
staats-
hervorming
komt
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Maddens
schat 
de situatie 
van de N-VA in
Bart Maddens 
is politicoloog 
aan de KU Leuven.

D e politiek is de laatste tijd niet weg te
slaan uit de media. De afgelopen acht

maanden hebben we het belachelijkste
schouwspel uit de Belgische politieke
geschiedenis meegemaakt. Gisteren
begon het bekvechten opnieuw over wie
er premier moet worden. De recente pat-
stelling bewijst dat België niet meer
werkt. We zijn echter niet bereid om het
oubollige België in te ruilen voor het arti-
ficiële Vlaanderen. Voor de Nieuw-Gentse
Alliantie is er maar één oplossing: de onaf-
hankelijkheid van de Gentse
stadstaat. Stad, word staat!

De N-GA aanvaardt geen enkele
inmenging van Brussel, op geen
enkel niveau. Wie de verkie-
zingen van de laatste decennia
erop naslaat heeft ongetwijfeld
gemerkt dat de Gentse en
Vlaamse gemeenschappen uit
elkaar gegroeid zijn. We hebben
dan ook te maken met twee ver-
schillende, volledig naast elkaar
functionerende publieke opinies.
In de gemeenteraadsverkiezin-
gen van het ‘Gruut Gent’ dat wij
voorstellen (Gent, Zelzate en
Terneuzen), haalt Forza Flandria
(het Vlaams Kartel, Vlaams
Belang en Lijst Dedecker) 
twintig zetels op 105, nauwelijks
20 procent dus. In Vlaanderen
halen de Vlaamsgezinden 
59 procent van de zetels.

Door de miljardentransfers van
Gent naar Vlaanderen en België
kan onze stad zich niet ontwikke-
len. De Gentse haven alleen al
genereert jaarlijks 3 miljard euro
en geeft werk aan 66.000 men-
sen. Hoe is het in godsnaam
mogelijk dat er in Gent 14 pro-
cent werklozen zijn? In een onaf-
hankelijke Gentse Staat zal een
buitenlander eerst moeten bewijzen dat zijn
werk niet door een Gentenaar kan worden
uitgevoerd. De Gentse Feesten kosten de stad
jaarlijks 1,2 miljoen euro en leveren de
Vlaamse kas 8 miljoen euro op. Van dat
bedrag vloeit nauwelijks 5.000 euro terug
naar onze stad. Alweer een voorbeeld van
Vlaamse diefstal.

Dat geld kunnen we zelf beter besteden. 

De Boekentoren moet dringend hersteld
worden. Dat dit belangrijke gebouw uit het
interbellum het in de Monumentenstrijd
moest afleggen tegen een confituurfabriek
in Limburg is het zoveelste bewijs van het
deficit van Vlaanderen. Intussen werden ook
de plannen afgevoerd om op de Waalse
Krook het Muziekforum uit de grond te
stampen. Al meer dan twintig jaar wachten
we op de ondertunneling van de Dampoort.
Al meer dan tien jaar wachten we op de
afwerking van de R4, de ring rond Gent. Meer

dan tien jaar zijn we op zoek
geweest naar geld om onze twee
centrumpleinen, het Emiel
Braunplein en De Korenmarkt,
opnieuw aan te leggen. Pas twee
weken geleden werd hiervoor het
startschot gegeven. De Sint-
Niklaaskerk staat al meer dan
zestig jaar in de steigers omdat het
steeds weer wachten is op restaura-
tiesubsidies van de Vlaamse en
Belgische overheden. Op de afwer-
king van de platte toren van de
Sint-Michielskerk wachten we
ondertussen al 500 jaar.

Voor de Antwerpse Werf van de
Eeuw had de Vlaamse Gemeen-
schap wel gigantische sommen
over. De leien werden heraange-
legd, de ring werd gerenoveerd, de
Lange Wapperbrug staat op stapel,
enzovoort. Ook in Leuven werd het
ganse stadscentrum opgewaar-
deerd en de  stationsbuurt opge-
knapt, mét ondertunneling.

Dit onrecht moeten wij als
Gentenaars niet meer aanvaarden.
Wij eisen het recht op om onze toe-
komst in eigen handen te nemen.
Gent is als een dertigjarige die nog
thuis woont, volledig zelfstandig
kan zijn, maar van de ouders niet
alleen mag gaan wonen. We eisen

volledige autonomie, en wel nu. De onafhan-
kelijkheid is geen doel op zich, maar wel een
middel om onze problemen op te lossen.

Op 30 maart zullen duizenden jonge
Gentenaars met een grote revolutie de
Gentse Vrijstaat uitroepen. Het is de enige
manier. Veertig jaar Vlaamse compromissen
geven ons gelijk. Gedaan met geven en toe-
geven. Eigen stad eerst!

Edmond
Cocquyt
e.a. geloven
dat Gentse
autonomie 
de problemen
van de stad 
zal oplossen

Edmond Cocquyt 
is partij-ideoloog
van N-GA, Nicolaas
Van Renne
communicatie-
adviseur en David
De Beukelaer 
hoofd van 
de studiedienst

Pleidooi voor Gentse Vrijstaat

Zit de N-VA op rozen of in de knoei? Komt Brussel er niet bijzonder bekaaid af?
En waarom zou de stad Gent de onafhankelijkheid niet mogen uitroepen?
Bart Maddens, Rudy Aernoudt en de N-GA lichten toe.Staatshervorming
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